Thuisopkomst crazy 66
Leuk dat je meedoet met deze thuisopkomst. Je hebt het vast al gezien, we doen vandaag een crazy
66! Hieronder staan de regels uitgelegd, het is belangrijk dat je die eerst leest voor je begint.
- Alle foto’s moeten zelf gemaakt zijn, je mag dus niet een foto van internet insturen. Om te bewijzen
dat je de foto zelf hebt gemaakt, moet je een blaadje met het nummer van de opdracht erop
zichtbaar in de foto hebben.
- In de mail zit een link voor de ‘thuisscout’ website. Als je je hier registreert dan kan je daar je foto’s
inleveren. Hier staan alle opdrachten nog een keer genoteerd.
- Het is het handigst als je de lijst met opdrachten uitprint, want er staan een paar opdrachten tussen
die je op papier moet doen. Heb je geen printer, dan is dat niet erg, er zijn nog genoeg opdrachten
die je wel kan doen.
- Het spel begint zaterdag om 10 uur en eindigt op Maandag om 15 uur.
- Je hoeft de opdrachten niet op volgorde te maken.
- Alle opdrachten leveren 1 punt.
- Voor de kabouter die de meeste punten verzamelt is er een klein prijsje.
- En als laatste, veel plezier!

2

🍦-ij+u+💍r=t 🐟-v t+🏠
👂r=k l+💶-ro+🐮-oe+!

3

Teken een zelfportret

4

Doe zo veel mogelijk kledingstukken aan

5

Zing het openingslied om in de scoutingsfeer te komen (filmpje/geluidsopname)

6

Zoek voorwerpen in alle kleuren van de regenboog en zet ze op een rijtje

7

Doe een goede daad

8

Maak een madeliefjesketting

9

Maak een selfie met een tuinkabouter

10

Maak een selfie met een pruik op

11

Bouw een zandkasteel

12

Fotografeer een wild dier

13

Maak een foto met de schoenen van je vader of moeder aan

14

Stapel 20 suikerklontjes op elkaar

15

Maak bij jezelf een gek kapsel dat je het hele spel zo houd

16

Draai achter elkaar 66 rondjes in dezelfde richting en film terwijl je dit doet

17

Drink uit een prijzenbeker

18

Knip een lintje door (filmpje) en laat je familieleden applaudisseren terwijl ze 1,5 meter uit
elkaar staan

19

Lak je nagels zo groen als een corona virus cel

20

Ga in een kartonnen doos zitten

21

Maak een fotoserie van minimaal 10 foto’s met jezelf in verschillende posities

22

Maak van jezelf een mummie

23

Maak een stoepkrijttekening

24

Doe een koprol

25

Kruip door een heel A4 papiertje zonder dat deze scheurt of met tape aan elkaar gemaakt is
en film dit

26

Zeg het alfabet achterstevoren

27

Maak een foto van een analoge klok om 10.10 uur

28

Maak een vlog filmpje over het leven tijdens de corona crisis van max 30 seconde

29

Knuffel een boom of een plant 2 minuten

30

Maak je eigen mondkapje

31

Doe 25 push ups zonder pauze tussendoor

32

Teken met stift een kei vette tatoeage op je arm

33

Kruip als een rups door de kamer en film dit

34

Zeg, terwijl je netjes in de houding in je scoutinguniform staat, de scoutingwet op en film dit

Los deze rebus op:

1

Pionier een toren van sateprikkers

35

Eet zo snel mogelijk een beschuit op en probeer te fluiten terwijl je dit filmt

36

Maak een foto waarbij je op je allerschattigst doet of in je bed ligt te slapen

37

Doe de favoriete houding van je huisdier na en zet dat op foto. Heb je geen huisdier dan mag
je ook de favoriete dier na doen.
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Je bent een olifant en ziet een muis: hier schrik je als olifant natuurlijk enorm van. Maak een
foto van je schrikgezicht

39

Vouw een papieren vliegtuig dat de hele kamer door kan vliegen

40

Maak een gekke bekken foto met alle huisgenoten

41

Vouw een origami diertje naar keuze

42

Doe de stoelendans in je eentje terwijl je jezelf filmt. Het (stop) muziekje moet je zelf zingen.

43

Maak een selfie als Boeddha beeld

44

Maak een foto hoe je met jouw tong je neus aanraakt

45

Film hoe je als een ware Max Verstappen in een denkbeeldige racewagen een denkbeeldige
race op het denkbeeldige circuit van Zandvoort rijdt

46

Schrijf 25x de tekst “Scouting is leuk, spannend en uitdagend!” op papier zet dit op de foto

47

Verzamel 10 voorwerpen die groen zijn

48

Bouw een tent en maak een selfie van jou in je tent.

49

Geef een optreden met pannen en lepels als drumstel
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Doe je uniform aan bij je favoriete knuffel

51

Doe een handstand

52

Vermom je als kamerplant

53

Laat zien hoe jij je tijd nu doorbrengt zonder scouting op zaterdagochtend
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Maak een foto in iedere kamer van je huis

55

De vloer is lava! Maak een foto waar je zo ver mogelijk van de vloer af bent

56

Maak een lekker drankje van al het drinken dat je in je koelkast vindt

57

Maak een ooglapje en ga op de foto als piraat

58

Doe een goocheltruc (Tip: kijk op www.goochelen.nl/gratis-goocheltrucs )
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Maak een boeket met bloemen die je buiten vindt

Maak een pasfoto volgens het gebruik van het pastafarisme

En als laatste, nog een paar opdrachten om alvast in de sfeer van Pasen te komen!
Help de paashaas!
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Broed een ei uit zoals een kip

63

Zing een liedje voor de paashaas (want niet alleen sinterklaas wil graag liedjes)

64

Leg een ei op een lepel, doe de lepel in je mond en loop zo de trap op en af

65

Versier een paasei

66

Kleur de paas-kleurplaat op de volgende pagina in

